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Start Stichting Schoolproject Ethiopië
In het dorpje Addo, in West Wollega in Ethiopië, kwam in 2003 voor het eerst een verzoek van pater Tesfay, de directeur van de school, om
arme kinderen, die graag naar school wilden maar wiens ouders geen geld hadden om de school te betalen, financieel te ondersteunen. Dit
verzoek werd neergelegd bij Stichting Strumeth, die daar op dat moment werkte aan de bestrijding van de gevolgen van jodiumtekort. Mw.
Roelofsen, huisarts, deed mee in het Strumeth project en haar werd gevraagd om na te denken over het verzoek van pater Tesfay.
Na een pilot met enkele kinderen werd Stichting Schoolproject Ethiopië bij notariële akte opgericht op 2 maart 2005 met als vestigingsplaats
Schermer. Op 26 januari 2007 werd een statutenwijziging over ontbinding en vereffening notarieel vastgesteld.

Doelstelling
Stichting Schoolproject Ethiopië (SSE) heeft als doel kansarme kinderen in West-Ethiopië financieel en planmatig te ondersteunen op het
gebied van scholing. Met onderwijs heeft een kind betere vooruitzichten.
In 1948 werd het recht op onderwijs vastgelegd in de Universele Verklaring voor de mensenrechten. Dat recht op onderwijs moet nog steeds
bevochten worden en is dan ook opgenomen in de Millenniumdoelen.
Een van die doelen is dat alle kinderen, jongens én meisjes, in 2015 de mogelijkheid hebben om volledig basisonderwijs te doorlopen.

Bestuur
Samenstelling
In 2012 hadden de volgende personen zitting in het bestuur:
Mw. A.T. van Straaten-Huijgen, voorzitter
Dhr. H.J. Pielage, secretaris
Mw. M.A.C. Vredevoort-van Straaten, penningmeester
Mw. G. Roelofsen, tweede secretaris
Dhr. J.J. de Vries, lid
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Vergaderingen
In 2012 kwam het bestuur negen keer in vergadering bijeen. Tussentijds werd over veel zaken via e-mail en telefoon gecommuniceerd.
Tijdens de vergaderingen kwamen altijd de volgende agendapunten aan de orde:
• communicatie met de partners in Ethiopië;
• voortgang en evaluatie van de projecten;
• financiële situatie van de stichting;
• fondsenwerving t.b.v. aan school gerelateerde projecten waarvoor de stichting bemiddelt;
• eigen acties.
Bovendien kwamen incidenteel aan de orde:
• samenwerking en communicatie met andere organisaties;
• verslaggeving inhoudelijk en financieel beleid;
• politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in Ethiopië;
• inrichting website en andere p.r. activiteiten;
• verdeling bestuurstaken en rooster van aftreden;
• deskundigheidsbevordering.

Rooster van aftreden
Bestuurders worden benoemd voor een periode van 4 jaar. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk en onbeperkt
hernoembaar.

Beloningsbeleid
Stichting Schoolproject Ethiopië betaalt aan haar bestuursleden noch honoraria noch vacatiegelden uit.
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Bezoek aan Ethiopië
Minstens een keer per jaar gaat een afvaardiging van het bestuur op eigen kosten naar Ethiopië om de projecten te bespreken en te evalueren,
de boeken te controleren en afspraken te maken.
Vaak ontvangen de kinderen en andere begunstigden hen dan met een hartelijke welkomstceremonie. Dit jaarlijkse contact schept een warme
en vertrouwensvolle band met zowel de leidinggevenden als de kinderen van het project.
In november 2012 brachten mw. Van Straaten, mw. Vredevoort en de heren Pielage en De Vries
een bezoek aan regio Nekemte. Dit keer kon regio Dembidollo om veiligheidsredenen niet worden
bezocht.
De vier leden van het bestuur hebben alle scholen in regio Nekemte bezocht en met alle
leidinggevenden en verantwoordelijken daar gesproken c.q. kennis gemaakt. De voortgang van
alle projecten, waaronder ook de extern gefinancierde, werden geëvalueerd.
In Nekemte en Debre Zeit werden (melk)veehouderijen bezocht om de regionale mogelijkheden
ervan te onderzoeken in het kader van projecten in Nekemte en Dhanka
Veel aandacht werd besteed aan de projecten in Komto, namelijk de reparatie van een
watersysteem en de voortgang van een microkredietprogramma.
In het dorp Babiche werd een door onze stichting gefinancierd keukentje officieel geopend:
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Onze partners in Ethiopië
Nekemte Catholic Secretariat (NCS)
Onze belangrijkste partner in Ethiopië is het vicariaat van Nekemte. Het beleid van het NCS richt zich op pastoraat, gezondheidszorg en
onderwijs. Het vicariaat is verantwoordelijk voor in totaal 11 scholen.
Het kantoor van het vicariaat was tot voor kort gevestigd in de hoofdstad Addis Abeba. Om logistieke problemen op te lossen is het kantoor dit
jaar verhuisd naar Nekemte.
De officiële naam van het kantoor is SCON, Social and Development Coordination Office of Nekemte. In 2012 werd daar een ‘educational
coordinator’ aangesteld.
Stichting Schoolproject Ethiopië steunt met haar programma een aantal kinderen op 8 van deze 11 scholen, 4 in West Wollega en 4 in Oost
Wollega.
In drie andere dorpen steunt de stichting ook leerlingen, te weten Anfare, Ariadjawi en Babiche. Onze contactpersonen zijn parochiepriesters
die verantwoording verschuldigd zijn aan het vicariaat.

The Helpers of Mary (HM)
Deze congregatie heeft zusters uit India die werkzaam zijn in het onderwijs en de gezondheidszorg. Bij hen berust de leiding over de scholen in
Sakko, Karro en Konchi.
Op hun hoofdkantoor, het zusterhuis in Addis Abeba, worden nu ook Ethiopische jonge vrouwen opgeleid tot religieuzen binnen deze
congregatie.
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Het jaar 2012
Primair en secundair onderwijs
Vanaf het begin in 2005 werd het bedrag dat de stichting per kind beschikbaar stelde, besteed aan het schoolgeld, een schooluniform,
schoolbenodigdheden, schoenen, zeep en dagelijks een warme maaltijd. Deze formule wordt nog altijd gehanteerd met uitzondering van
Ariadjawi en Nekemte waar de kinderen niet iedere dag een maaltijd krijgen.
Op dit moment zijn er kinderen die de basisschool (klas 1-8) hebben afgerond. Ze gaan naar de middelbare school (klas 9 t/m 121), maar vaak
moeten ze daarvoor naar een andere locatie, veel verder van huis en niet meer op loopafstand. Gebruikelijk is dat deze leerlingen door de week
met elkaar een huis huren en in hun eigen onderhoud voorzien. Voor deze kinderen betaalt de stichting dan ook meer. De schooldirecteur van
de basisschool blijft verantwoordelijk voor deze kinderen tijdens hun opleiding.
In 2012 steeg het aantal leerlingen van 293 naar 327, verdeeld over 11 locaties:
Dhanka:
Sakko:
Karro:
Addo:
Konchi:
Nekemte:
Babiche:
Komto:
Anfare:
Anger Gutin:
Ariadjawi:
Totaal

32 leerlingen
20 leerlingen
30 leerlingen
50 leerlingen
40 leerlingen
30 leerlingen
30 leerlingen
31 leerlingen
10 leerlingen
20 leerlingen
35 leerlingen
327 leerlingen

Van dit aantal volgen ruim 260 leerlingen primair onderwijs (klas 1-8) en ruim 60 leerlingen secundair onderwijs (klas 9-12). Door de toename
van het aantal leerlingen op de middelbare school zijn ook de schoolkosten gestegen; de uitgaven voor deze groep zijn immers hoger.
Over het algemeen zijn de schoolprestaties van de kinderen bevredigend. De resultaten en eventueel schoolverzuim worden goed in de gaten
gehouden. Indien een leerling door aanwijsbare oorzaken doubleert, krijgt hij/zij een tweede kans. Wanneer blijkt dat het kind bij herhaling
ongemotiveerd is en ondermaats presteert, is de schoolleider gerechtigd voor hem/haar een ander kind uit te kiezen.
1

In het Ethiopische schoolsysteem nummeren de klassen door
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Financiering primair en secundair onderwijs
Voor de ondersteuning van leerlingen in het primair en secundair onderwijs had de stichting in totaal € 28.410,- begroot.
Omdat veel schoolleiders aangaven dat door stijging van de voedselprijzen hun budget onder druk kwam te staan, besloot de stichting tot een
eenmalige verhoging van 10 %. Leerlingen in de klassen 1-8 kostten door deze ingreep 88 euro, voor leerlingen in de klassen 9-12 betaalden
wij 165 euro.
In 2012 bedroegen de totale uitgaven voor de schoolkinderen € 29.852,Financiële bronnen waren:
• vaste donateurs;
• eenmalige particuliere giften;
• gelegenheidsgiften (jubilea en feesten);
• giften van organisaties;
• acties op scholen in Nederland;
• opbrengst van emballagebonnen (in 6 supermarkten in de regio);
• collectegelden in diverse kerken.

Tertiair onderwijs (beroepsopleidingen en universiteit)
Dembidollo
In 2009 is Stichting Schoolproject Ethiopië gestart met een educatie project om 16 jongeren (4 meisjes en 12 jongens) uit de omgeving van
Dembidollo een vervolgopleiding te laten volgen, in niveau variërend van lager beroepsonderwijs tot universitair onderwijs. Dit project werd door
een externe sponsor gefinancierd en door de stichting bemiddeld en georganiseerd.
Van deze groep zijn inmiddels 11 studenten afgestudeerd.
In 2010 is een tweede groep gestart, bestaande uit 21 leerlingen (3 meisjes en 18 jongens).
Van deze groep zijn 18 studenten afgestudeerd.
In 2011 startte een derde groep van 15 studenten (3 meisjes en 12 jongens).
In 2012 startten voor het eerst 5 studenten die afkomstig zijn uit ons eigen programma dat al jarenlang loopt. Met andere woorden dat zijn
studenten die op onze kosten het basis- en voortgezet onderwijs hebben doorlopen.
Een commissie van drie schooldirecteuren in de regio Dembidollo is verantwoordelijk voor dit vervolgonderwijsproject.
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Nekemte
Ook in de regio Nekemte is in 2011 een vervolgonderwijsproject van start gegaan en is een comité van drie schooldirecteuren opgericht om het
werk te coördineren. In september 2011 is de eerste groep van 16 studenten (5 meisjes en 11 jongens) aan hun opleiding begonnen. Van deze
groep zijn 4 studenten afgestudeerd.
In 2012 startte hier een tweede groep van 14 studenten.
De stichting heeft een grote gift ontvangen van een externe sponsor, waarmee een groot deel van de vervolgonderwijsprojecten kunnen worden
gefinancierd. Voor de opleiding van twee universitaire studenten ontvangt de stichting steun van andere organisaties.

Aan onderwijs gerelateerde projecten
Naast fondsenwerving voor de eigen doelstelling heeft de stichting ook vele malen bemiddeld in projecten, die gerelateerd zijn aan het
onderwijs en/of kwaliteitsverbetering van het onderwijs behelzen.
Vaak werden externe financiers om een bijdrage gevraagd en soms droeg de stichting zelf bij aan het realiseren van deze projecten.
Microkredietprojecten: WWP in Komto en Nekemte
Omdat de stichting nastreeft om de schoolprojecten duurzaam te maken heeft zij in 2011 een start gemaakt met microkredietprogramma’s voor
de moeders van de kinderen die door de stichting ondersteund worden.
Het streven is dat de ouders over een aantal jaren in staat zullen zijn om het schoolgeld van hun kinderen voortaan zelf te betalen. Het eerste
zogenoemde ‘Women Promotion Project’(WPP), een driejarig programma in Komto, is in 2011 van start gegaan. Er zijn deskundigheid
bevorderende cursussen georganiseerd voor de schoolleiders, ontwikkelingswerkers en religieuze leiders. De vrouwen en mannen binnen het
project volgden cursussen over de gelijkwaardigheid van man en vrouw en over ondernemerschap.
Tijdens ons bezoek in november 2012 hebben we de 30 deelnemers ontmoet (samen met hun kinderen die we nu nog ondersteunen) en
hebben we hun vee (schapen, koeien en ossen - als lening verkregen uit het microkrediet programma) bewonderd. Veel dieren hadden al voor
nageslacht gezorgd, waardoor de helft van de vrouwen hun lening al konden aflossen. In totaal is 39.124 birr terugbetaald en 2131 birr
gespaard op een gezamenlijke bankrekening.
Inmiddels is het derde en laatste jaar van dit project ingegaan.
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29 moeders en 1 vader van het WWP in Komto, samen met hun kinderen die nu nog gesteund worden

Binnenkort (2013) kunnen we een soortgelijk Woman Promotion Project in Nekemte laten starten.
Waterprojecten
Er is ook extern geld gegenereerd voor waterprojecten. In 2011 is hiermee met succes een bron in Komto benut die de school en omgeving
voorziet van water van uitstekende kwaliteit. In 2012 hebben dieven een aantal ijzeren pijpen opgegraven en gestolen waardoor het systeem
stil kwam te liggen. Uit hetzelfde budget konden wij alsnog 725 euro betalen voor een reparatie met HPDE (kunststof) pijpen. Tijdens ons
bezoek in november 2012 hebben we geconstateerd dat het systeem naar behoren werkt. Tijdens dat bezoek is ook besloten de
watervoorziening in Babu (een dorpje in de buurt van Komto) te bekostigen (2650 euro). Er zijn ook plannen om de school in Karro (bij Dembi
Dollo) te voorzien van een beter watersysteem. Schoon water is een eerste vereiste en draagt bij aan betere gezondheid. Gezondheid is een
voorwaarde voor onderwijskwaliteit.
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Project uitbreiding school in Dhanka en IGA
De school in Dhanka heeft op dit moment 6 klassen. Omdat de regering onlangs heeft besloten dat een basisschool 8 klassen dient te hebben
om de leerlingen in staat te stellen een officieel examen af te leggen, dient de school te worden uitgebreid. Het plaatselijke oudercomité juicht
deze plannen toe, vanwege het feit dat alle leerlingen voortaan in hun eigen dorp de basisschool kunnen voltooien. Nu moeten de kinderen
voor de laatste twee schooljaren elke dag 10 kilometer lopen naar Dembidollo, wat vooral voor de meisjes niet zonder risico is.
Om deze school te Dhanka meer financieel onafhankelijk te maken van het vicariaat (NCS) worden er inkomen genererende activiteiten (IGA's)
ontplooid op agrarisch en commercieel gebied.
Dit veelomvattende driejarenplan is goedgekeurd door stichting Cordaid als zijnde een Vastenactieproject dat door een aantal R.K. parochies is
geadopteerd.
Bestuursleden van Stichting Schoolproject Ethiopië hebben veel energie gestoken in voorlichting en fondswerving gedurende de 40-dagentijd
voor Pasen 2012. Als gevolg daarvan is in 2012 door 14 parochies in Noord-Holland al 20.000 euro bijeengebracht. Stichting Schoolproject
Ethiopië heeft daar 13.333 euro aan toegevoegd door giften van diaconieën, scholen, Rotaryclubs en door te putten uit eigen reserves.
Stichting Cordaid die dit project ondersteunt met een extra bijdrage van maximaal 50 % van de eigen actieopbrengst van de deelnemende
parochies heeft 16.666 euro toegevoegd aan de opbrengst. Het streefbedrag van € 50.000 euro in 2012 is hiermee gehaald. In 2013 komt er
een vervolg op deze actie.
Inmiddels is 5 hectare grond aangekocht voor het houden van slachtvee. Het terrein wordt omheind en voorzien van een stalling en
voederopslag.
Overige projecten
In 2012- na bemiddeling van de stichting- werd door externe financiers bijgedragen aan
• waterprojecten;
• microkredietprogramma’s;
• bouw van 4 woningen voor onderwijzers in Karro.
In 2012 nam Stichting Schoolproject Ethiopië voor haar rekening:
• bouw van een keuken voor het voedselprogramma in Babiche;
• een jaar salaris voor de leraar van de computercursus in Anfare;
• 50 % van de kosten van een nascholingscursus in Komto (7 leraren);
• 50 % van de kosten voor teambuilding activiteiten in Komto (11 leraren);
• een sportprogramma in Sakko en Karro.
• verblijfkosten voor 5 meisjes uit Godera die in Babiche wonen en schoolgaan.
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Public relations
Nieuwsbrief
Door middel van een tweejaarlijkse nieuwsbrief houdt de stichting de donateurs op de hoogte van haar activiteiten. De distributie van de
nieuwsbrieven gaat grotendeels per e-mail, soms per post.
Ook in 2012 (zevende jaargang) zijn twee nieuwsbrieven geschreven, een in mei en een in december, waarin onder andere het bezoek aan
Ethiopië aan de orde kwam.
De nieuwsbrieven zijn te downloaden via de website van de stichting.

Flyers
In 2012 zijn 5000 nieuwe flyers gedrukt. Voor de financiering hiervan stonden 3 sponsoren garant.

Website www.schoolprojectethiopie.nl
In 2010 is onze website vernieuwd en geactualiseerd. Ze heeft een nieuwe lay-out gekregen en er zijn nieuwe functionaliteiten toegevoegd. In
2012 zijn enkele verbeteringen en actualisaties aangebracht.
Alle nieuwsbrieven, rapportages en (financiële) jaarverslagen zijn via de website te downloaden en/of te lezen.

Kennisbank Filantropie
In 2012 heeft de stichting gegevens aangeleverd aan het centraal informatiepunt goede doelen.
Dat heeft geleid tot bereikbaar van gegevens op www.independer.nl.
Op deze site staan de volgende scores over de stichting:
Transparantiescore: 8 uit 9
Organisatiescore:
10 uit 11
Activiteitenscore:
18 uit 21
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Financieel overzicht
Kascontrole 2011
In 2012 heeft een persoon, zijnde geen lid van het bestuur van Stichting Schoolproject Ethiopië, de kascontrole verricht. Hij heeft de financiële
administratie en verantwoording over 2011 in orde bevonden.

Jaarrekening 2012
Balans Stichting Schoolproject Ethiopië
31-12-2012

31-12-2011

ACTIVA
Vorderingen
Liquide middelen

€
397
€ 95.215

Totaal Activa

€ 1.828
€ 117.821
€ 95.612

€ 119.649

PASSIVA
Reserves en fondsen
- algemene reserve
- bestemmingsreserves
- overige reserves
- bestemmingsfondsen

€
€
€
€

35.944
9.125
6.482
44.061

€ 35.006
€ 4.500
€ 9.021
€ 71.122

Kortlopende schulden

€ 95.612
€
-

€ 119.649
€
-

Totaal Passiva

€ 95.612

€ 119.649
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Toelichting op de balans
Liquide middelen
De liquide middelen worden aangehouden voor directe aanwending in het kader van onze doelstellingen.
Onze grootste uitdaging de allerarmste kinderen een kans te geven op het volgen van onderwijs is kerndoel nummer 1. In combinatie met de
kerndoelen: verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en van de levensomstandigheden willen we kinderen betere toekomstvooruitzichten
geven.
Om de continuïteit van onze kerndoelen te waarborgen, dient er een gezonde buffer in stand te worden gehouden.
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Reserves en Fondsen
Saldo 1-1-2012

Inkomsten
2012

Reserves en Fondsen

Algemene reserve
Bestemmingsreserves
- schoolgeld Komto t/m schooljr 2014-2015
- schoolgeld Ariadjawi t/m schooljr 20172018

Bestemming baten en
lasten
toevoeging onttrekking

€ 35.006

€

€

€

€
€

18.790
1.850

€
€
€
€
€

944
32.167
10.698
5.472
1.200

€ 35.944

€

€

4.500

€

9.021

€

1.500

6.125

€

3.794

€

1.255

€
€

10.455
1.850

€

1.850

€
€
€
€
€

944
8.110
3.430
16.084
150

1.500

€ 10.612
€ 71.122

€ 119.649

Saldo 31-12-2012

938

4.500

Overige reserves

Bestemmingsfondsen
- Education projecten (vervolgonderwijs)
- bouw en inrichting eetlokaal Konchi
- Staff Houses
Karro
- computerproject Anfare
- Woman Promotion Project
- Waterprojecten
- Upgrading Dhankaschool
- Annanee Dembi

Uitgaven
2012

€

3.000

€

6.125

€

10.185

€

1.500

€
€
€
€

24.057
7.268
1.050

€

9.125

€

6.482

€ 44.061

€ 12.112
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€

44.817

€ 10.168

€

1.500

€ 95.612

Toelichting op de reserves en fondsen:
Bestemmingsreserves
Dit betreft schoolgelden, gereserveerd teneinde de kinderen in Komto en Ariadjawi minimaal voor een periode van 6 jaar basisonderwijs te laten
volgen.
Overige reserves
De toevoeging aan de reserve is bestemd voor de deskundigheidsbevordering voor 3 jaar van de onderwijzers Komtoschool.
De uitgaven betreft de geleverde bijdrage van onze stichting aan de Vastenaktie 2012 (Upgrading Dhankaschool ).
Bestemmingsfondsen
De middelen voor het vervolgonderwijs (Education Project) zijn bestemd voor ‘onze’ kinderen die een beroepsopleiding of universitaire studie
willen volgen.
De bouw en inrichting van het eetlokaal Konchi is door een aanvullende bijdrage van onze stichting begin 2012 afgerond.
Het project ‘Bouw onderwijzerswoningen Karro’ kan mede dankzij de medewerking van Wilde Ganzen in 2013 van start gaan.
Ons eerste microkredietproject (Woman Promotion Project, WPP) is het laatste jaar, trajectperiode 3 jaar, ingegaan. Wegens succes van de
"Microkredieten op kleine schaal" is onze stichting voornemens in 2013 een tweede WPP-project in de stad Nekemte te starten.
De uitgaven 2012 van de Waterprojecten zijn gedaan voor vervanging en reparatie van gestolen pijpleidingen van het in 2011 aangelegde
watersysteem in het bergdorp Komto. De nog te besteden gelden zullen worden aangewend voor het aanleggen van een nieuw watersysteem
in een van onze werkgebieden. Het vooronderzoek is al in gang gezet.
Het project Upgrading Dhankaschool zal d.m.v. de Vastenaktie in 2012 t/m 2014 mogelijk worden gemaakt. In samenwerking met Cordaid zal
dit project een driejarig traject doorlopen. Door een geoormerkte gift van een donateur in 2010 heeft Annanee Dembi de gelegenheid gekregen
10 jaar onderwijs te volgen.
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Staat van Baten en Lasten Stichting Schoolproject Ethiopië
Werkelijk 2012

Begroot 2012

Werkelijk 2011

Baten:
- Baten uit eigen fondsenwerving
- Baten uit gezamenlijke acties
- Rentebaten
- Overige Baten
Totaal Baten

€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
a Schoolgelden
b Algemene kosten scholen
c Staffhouses Karro (Wilde Ganzen)
d Upgrading Dhankaschool
(Cordaid)

€
€
€

29.852
2.091
1.422

€
€
€

28.410
-

€
€
€

30.380
5.550
-

€

4.318

€

-

€

2.500

38.386
5.740
3.199
298
€

€
Werving baten
- Kosten eigen fondsenwerving
- Kosten uit gezamenlijke acties

€
€

28.425
1.500
-

47.622

€

37.683

€

453
16

€
€

39.245
821
-

29.925

28.410

200
-

€
€

€

40.066

€

38.430

198
-

€

469

€

200

€

198

Beheer en administratie
- kosten beheer en administratie
Totaal Lasten

€
€

802
38.955

€
€

1.315
29.925

€
€

1.176
39.804

Saldo van baten en lasten

€

8.668

€

-

€

262
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Bestemming saldo 2012:
Toevoeging/onttrekking aan:
Reserves en fondsen
- algemene reserve
- bestemmingsreserves
- overige reserves
- bestemmingsfondsen

€
€
€
€

938
4.625
1.255
1.850

€

8.668

19

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 2012
Baten
Baten eigen fondsenwerving
donaties en giften
sponsoring/acties
collectes kerken
Baten uit gezamenlijke acties
Vastenaktie 2012 (doorgestort naar Cordaid)
sponsoring/acties (doorgestort naar Wilde Ganzen)

Lasten
a. Schoolgelden
School
Dhanka
Sakko
Karro
Addo
Konchi
Nekemte
Babiche
Komto
Anhar Gutin
Anfare
Ariadjawi

€ 24.332
€ 23.247
€
806
€ 38.386
€ 4.318
€ 1.422
€ 5.740

aantal kinderen
32
20
30
50
40
30
30
30
20
10
35
327

b. Algemene kosten
De lasten zijn gemaakt ten behoeve van het eerste scholingsjaar voor de onderwijzers Komtoschool.
Sakko heeft een bijdrage ontvangen om het sportprogramma te laten voortbestaan.
In 2013 zal het sportprogramma van Karro een financiële impuls ontvangen.
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De school in Babiche heeft voor het klaarmaken van de schoolmaaltijden een kleine eenvoudige keuken gebouwd. Onze stichting heeft voor de
afronding een financiële bijdrage geleverd.
De verschillen tussen de begroting en de werkelijke cijfers wijken bij een tweetal baten af. De inkomsten verkregen door donaties , giften en
scholenacties zijn vooraf bijna niet te bepalen. Jaarlijks zien we door spontane activiteiten een groei bij deze inkomsten ontstaan. De actie
"Statiegeldbonnen bij supermarkten" loopt achter op voorgaande jaren.
De rentebaten vertonen een afwijking aangezien in 2012 voor een andere vorm van sparen op bankrekening is gekozen. Vanaf 2012 wordt de
rente per kwartaal ontvangen. Ook de rente over 2011 is in de baten opgenomen wegens de door de stichting in het verleden gehanteerde
afwijkende gedragslijn. De rentebaten per 31 december worden als een eenmalige extra verhoging gezien. Stichting Scholenproject Ethiopië
neemt niet deel aan de beleggingsmarkt.
De totale uitgaven aan wervingskosten en kosten beheer en administratie bedraagt 2,67% van de totaal ontvangen baten.
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Begroting 2013
BEGROOT 2013
Baten:
- Baten uit eigen fondsenwerving
- Baten uit gezamenlijke acties
- Rentebaten
- Overige Baten
Totaal Baten

€
€
€
€

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
a Schoolgelden
b Algemene kosten scholen
c Staffhouses Karro (Wilde Ganzen)
d Upgrading Dhankaschool
(Cordaid)

€
€
€

28.745
-

€

-

28.400
1.225
300
€

29.925

€

28.745

€

290

Beheer en administratie
- kosten beheer en administratie
Totaal Lasten

€
€

890
29.925

Saldo van baten en lasten

€

-

Werving baten
- Kosten eigen fondsenwerving
- Kosten uit gezamenlijke acties

€
€

290
-
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Toekomstplannen
Het beleid in 2013 zal in grote lijnen hetzelfde blijven. De leerlingen in het primair en secundair onderwijs blijven respectievelijk voor een bedrag
van € 80 en € 150 euro gesteund worden om hun opleiding te continueren.
De investeringen in tertiair onderwijs zullen met enige terughoudendheid worden voortgezet. Dit gezien de terugloop van het budget en de
ongunstige vooruitzichten op het vinden van werk. Er zal daarom meer aandacht worden besteed aan een zorgvuldige selectie en assessment
van studenten. Er zal meer marktonderzoek gedaan worden naar mogelijkheden om werk te vinden of te creëren. Inmiddels zijn 33 studenten
afgestudeerd. Voor deze studenten zullen de begeleidende comités hulp bieden in het vinden van werk. Er zal door de comités ook geregeld
worden dat de studenten een deel van hun studiebeurs terugbetalen zodra zij werk gevonden hebben.
De samenwerking met andere stichtingen zal worden voortgezet en zo mogelijk worden uitgebreid.
De stichting zal met belangstelling de resultaten van de twee groepen van het ‘Women Promotion Project’ in Komto en Nekemte volgen.
In Karro zullen 4 onderwijzerswoningen worden gebouwd. Voor de kwaliteit van onderwijs in het afgelegen Karro is het belangrijk dat er
onderwijzend personeel aan de school verbonden blijft. Dat lukt alleen als er voor hen woongelegenheid geregeld wordt.
Stichting Schoolproject Ethiopië hoopt in 2013 € 2000 te kunnen bijdragen aan het driejarige plan ter uitbreiding en verzelfstandiging van de
school in Dhanka. Het streefbedrag voor 2013 is, inclusief de bijdrage van stichting Cordaid, € 46.650,Het bestuur van de stichting is van plan ook in 2013 - op eigen kosten - een bezoek te brengen aan Ethiopië.
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